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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn.ltk 9.3.2021 § 29

Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin että etäyhteydellä kokoukseen osallistuvat teknisen lautakunnan jäsenistä Maria Luhtala, Jani
Frusti, Maria Ikola sekä nuorisovaltuuston edustaja Mimmi Heinilä.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn.ltk 9.3.2021 § 30

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Salo ja Juha Annala.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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VESIJOHTOVERKOSTON KORVAUSINVESTOINNIN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 9.3.2021 § 31
Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.1.2020 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2020.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäinen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että investointihankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden
kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee sisältää tiedot hankkeen
suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle”.
Vesijohtoverkoston korvausinvestoinnin kulut muodostuivat lähinnä omana työnä
tehdystä vesijohtojen siirrosta niin että on saatu vanhoja johtoja pois käytöstä.
Investoinnille on vuoden 2020 talousarviossa osoitettu yhteensä 25 000 € määräraha.
Investoinnin kokonaiskustannuksiksi muodostui 16 067,02 €
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vesijohtoverkoston korvausinvestoinnin loppuselvityksen ja antaa päätöksen tiedoksi kunnanhallitukselle.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUINVESTOINNIN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 9.3.2021 § 32

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.1.2020 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2020.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäinen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että investointihankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden
kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee sisältää tiedot hankkeen
suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle”.
Kunnallistekniikan suunnitteluinvestoinnilla on katettu vesi-, jäte–, hulevesi ja kadun
rakennusprojektin selvitys ja suunnittelukuluja.
Investoinnille on vuoden 2020 talousarviossa osoitettu yhteensä 20 000 € määräraha.
Investoinnin kokonaiskustannuksiksi muodostui 22 220,33 €
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kunnallistekniikan suunnitteluinvestoinnin
loppuselvityksen ja antaa päätöksen tiedoksi kunnanhallitukselle.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVIOPOIKKEAMAT
Tekn.ltk 9.3.2021 § 33

Kunnanvaltuuston 14.11.2019 § 35 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2020 sitovat erät on määritelty seuraavasti:
”Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaiset valtuuston hyväksymät
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.
Määrärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa määrätä sitoviksi joko brutto- tai nettoperiaatteen mukaan.
Talousarvion 2020 sitovat erät ovat:
- käyttötalousosa: Muissa tehtäväalueissa tehtäväalueen Toimintatulot ja Toimintamenot, paitsi Erityisen vaativan erityisopetuksen sekä Tukipalvelun tehtäväalueilla
Toimintamenot. Tehtävätasolle annetut tavoitteet ovat sitovia tavoitteita sekä mittareina, suoritemäärinä, tunnuslukuina että sanallisina tavoitteina. Vesihuoltolaitoksen
kohderahoitteisen tehtäväalueen sitova erä on Tilikauden tulos.
- rahoitusosa: Lainakannan muutokset
- investointiosa: investointikohteittain menot. Toimivaltaisella viranomaisella on erikseen merkityissä hankkeissa valtuus tarkistaa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.”
Tavoitteiden toteutumisen seurannassa talousarviossa 2020 on päätetty seuraavasti:
”Lautakunnat huolehtivat siitä, että kunnanvaltuuston tehtäviin päättämät tavoitteet
toteutuvat mahdollisimman hyvin annettujen määräraha-, henkilöstö- ym. voimavarojen puitteissa. Tehtäväalueiden tavoitteiden lisäksi palvelujen tulee edistää kunnan
strategisia tavoitteita, asukasmäärän lisääntymistä ja elinkeinojen kehittymistä.
Lautakuntien tulee seurata voimavarojen käyttöä ja tavoitteiden saavuttamista raporttien pohjalta ja tehdä näiden johdosta tarvittavia päätöksiä. Lautakuntien tulee
saattaa mahdolliset talousarvion ylitykset kunnanhallituksen käsittelyyn ennakolta tai
viivytyksettä ylityksen havaittuaan.”
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TA 2020
TA 2020

Muutos

+muutos

Poikkeama
Toteutuma

summa

Käyttö-%

00000530 Vesihuoltolaitos
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

1 128 970

1 128 970

1 017 721,43 -

111 248,57

90,1 %

TOIMINTAKULUT

-615 203

-615 203 -

673 974,84 -

58 771,84

109,6 %

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

513 767

513 767

343 746,59 -

170 020,41

66,9 %

Rahoitustuotot ja -kulut

-10 969

-10 969 -

37 551,15 -

26 582,15

342,3 %

VUOSIKATE

502 798

502 798

306 195,44 - 196 602,56

60,9 %

Poistot ja arvonalentumiset

-456 037

-456 037 -

342 021,08

114 015,92

75,0 %

TILIKAUDEN TULOS

46 761

46 761 -

35 825,64 -

82 586,64

-76,6 %

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

46 761

46 761 -

35 825,64 -

82 586,64

-76,6 %

Vesihuoltolaitoksen toiminta kulut ylittyivät, koska Kyrönmaan jäteveden laskuttamat
käyttökulut kasvoivat ennakoitua suuremmiksi. Tilikauden tuloksessa jäädään hieman arvioidusta koska vesilaitoksen toiminta tuotot eivät ole toteutuneet arvioidulla
tavalla.
094401 Keskustan koulu
Budjetti
Toteuma
Poikkeama

-32.000,00
-32.594,01
+ 594,01

Keskustan koululle varattu investointi varaus ylittyi johtuen arvioitua suuremmista investoinneista.
095590 Kunnallistekniikan suunnittelu
Budjetti
Toteuma
Poikkeama

-20.000,00
-22.220,33
+2.220,33

Kunnallistekniikan suunnitteluun varattu investointi varaus ylittyi johtuen arvioitua
suuremmista investoinneista.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
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TJ:N EHDOTUS :
Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että
kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto hyväksyvät teknisen lautakunnan talousarvion
2020 teknisen käyttötalousosan tehtäväalueen sekä investointiosien 094401 Keskustan koulu ja 095590 Kunnallistekniikan suunnittelu talousarviopoikkeamat esittelytekstissä mainitulla tavalla.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
Tekn.ltk 9.3.2021 § 34
Kuntalain mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase,
niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen on sisällytettävä konsernitase liitteineen.
Hyväksyessään talousarvion valtuusto on määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toimielinten ja vastuuhenkilöiden noudatettavaksi.
Talousarvion toteutumisvertailussa on tehtävä selkoa tavoitteiden toteutumisesta siinä laajuudessa, mitä sitovuuden seurannan ja tarkastuslautakunnan arviointityön
kannalta on välttämätöntä.
Hallintojohtajalle on pyydetty toimittamaan tiedot viime vuoden toiminnasta toimintakertomuksen valmistelua varten. Tiedot annetaan tehtävätasolla eli samalla tasolla,
jolla valtuusto on talousarvion hyväksynyt.
Investoinneissa sitova taso on talousarvioon sisältyvän investointiluettelon mukainen.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle liitteen mukaisen toimintakertomuksen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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HULEVESIEN HALLINTA ASEMAKAAVA-ALUEELLA - HULEVESIMÄÄRÄYS
Tekn.ltk 8.12.2020 § 113
Isonkyrön kunta on rakentanut hulevesiverkostoja asemakaavoitetuille alueille 90luvulta lähtien. Hulevesi verkostoihin ohjataan tonteilta, kaduilta ja alueilta tulevia,
sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten kuivatusvesiä. Hulevesiverkostoina toimivat
asemakaava-alueella avo-ojat ja hulevesiputkistot. Kunnan alueella on olemassa
paljon myös asemakaavoitettuja alueita, joille hulevesiverkostoa ei vielä ole rakennettu. Näillä alueilla kiinteistöjen hulevesiä on mahdollisesti johdettu myös jätevesiviemäriin, ellei niitä muulla tavoin ole voitu hallitusti pois johtaa. Jätevesiverkostoon
johdetut hulevedet aiheuttavat jäteveden puhdistusprosessissa isoja ongelmia ja lisäävät kustannuksia.
Tekninen lautakunta on käsitellyt Isonkyrön kunnan asemakaava-alueiden hulevesien hallintasuunnitelman 10.9.2019 § 78. Suunnitelmassa on esitetty yleiset periaatteet Isonkyrön kunnan asemakaavoitetun alueen hulevesien hallintaan ja hulevesiverkoston laajentamiseen.
Hulevesien hallinnan järjestämisen tavoitteena on, että hulevesistä tavanomaisissa
oloissa ei aiheudu haittaa terveydelle, turvallisuudelle, ympäristölle tai omaisuudelle.
Edelleen tavoitteena on, että häiriötilanteissa hulevesistä aiheutuvat haitat jäisivät
mahdollisimman vähäisiksi. Hulevesien hallinnan järjestämisestä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista koskevissa
säännöksissä. Muun ohessa yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mahdollisuudet vesihuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen, ja yleiskaavaan merkitään tarvittaessa hulevesien hallintaan liittyvät aluevaraukset. Näitä aluevarauksia
tarkennetaan asemakaavassa ja mahdollisissa rakentamistapaohjeissa. Myös katusuunnitelmat sekä puistojen ja yleisten alueiden suunnitelmat sisältävät tarpeen mukaan hulevesien hallintaan liittyviä asioita.
Kiinteistökohtaista hulevesien hallintaa voidaan ohjata kaavamääräysten ja rakennuslupamääräysten ohella myös erikseen annettavilla maankäyttö- ja rakennuslain
103 j §:n tarkoittamilla kunnan hulevesimääräyksillä. Myös kuntien rakennusjärjestyksissä ja muissa kunnallisissa määräyksissä voi olla hulevesiä koskevia määräyksiä. Kunta voi määrätä hulevesien käsittelystä kiinteistöllä myös tontin luovutusehdoissa tai maankäyttösopimuksissa.
Maankäyttö- ja rakennuslain 13 a (22.8.2014/682) luvun nojalla annettavat hulevesimääräykset voivat koskea koko kunnan aluetta tai sen osaa. Hulevesimääräykset eivät saa olla kiinteistön omistajan tai haltijan näkökulmasta kohtuuttomia. Mikäli
yleiskaavassa tai asemakaavassa on annettu hulevesiä koskevia määräyksiä, ovat
ne ensisijaisia suhteessa kunnan hulevesimääräyksiin.
Hulevesimääräykset voivat maankäyttö- ja rakennuslain 103 j §:n 3 momentin mukaan koskea:
1) hulevesien määrää, laatua, maahan imeyttämistä, viivyttämistä ja tarkkailua sekä
hulevesien käsittelyä kiinteistöllä;
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2) kiinteistön hulevesijärjestelmän liittämistä kunnan hulevesijärjestelmään; ja
3) muita näihin rinnastettavia, hulevesien hallintaan liittyviä seikkoja.
Kunnan hulevesimääräysten ohella maankäyttö- ja rakennuslain 103 k § mahdollistaa kiinteistökohtaisten määräysten antamisen hulevesistä aiheutuvan haitan
poistamiseksi. Toisin kuin hulevesimääräykset, jotka ovat ns. yleisiä määräyksiä,
maankäyttö- ja rakennuslain 103 k §:n mukaiset määräykset annetaan aina tapauskohtaisesti valituskelpoisella hallintopakkopäätöksellä.
1. Hulevesien hallinnan järjestäminen asemakaava-alueilla
Maankäyttö- ja rakennuslain 103 i §:n mukaan kunnan tehtävänä on hulevesien hallinnan järjestäminen asemakaava-alueella. Asemakaava-alueilla on yleensä paljon
katettuja pintoja ja päällystettyjä alueita kuten kattoja, katuja ja paikoitusalueita. Hulevesistä aiheutuvien haittojen ja vahinkojen ehkäisemiseksi asemakaava-alueilla
tarvitaankin hulevesien suunnitelmallista kokonaishallintaa. Näistä syistä lainsäädännössä on lähdetty siitä, että kunnan tehtävänä on asemakaava-alueella järjestää
hulevesien keskitetty poisjohtaminen ja käsittely.
2. Hulevesien hallinnan järjestäminen asemakaava-alueiden ulkopuolella
Asemakaava-alueiden ulkopuolella ei yleensä ole kiinteistökohtaisten toimenpiteiden
ohella tarvetta huleveden hallinnalle laajoina kokonaisuuksina. Lisäksi asemakaavaalueiden ulkopuolella voivat tulla sovellettavaksi vesilain säännökset ojituksen luvanvaraisuudesta ja ojitustoimituksesta. Asemakaava-alueiden ulkopuolellakin on
kuitenkin noudatettava hulevesien hallinnan yleisiä periaatteita ja tavoitteita.
3. Toimivaltainen viranomainen
Hulevesien hallinnan kulloisetkin Isonkyrön kunnan toimivaltaiset viranomaiset määrätään Isonkyrön kunnan hallintosäännössä. Määräysten kirjoittamisen hetkellä
maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä,
joka käyttää tarvittaessa myös maankäyttö- ja rakennuslain 103 k §:n tarkoittamia
pakkokeinoja, toimii Isonkyrön kunnan tekninen lautakunta.
Maankäyttö- ja rakennuslain 103 f §:n 2 momentin mukaisena kunnan määräämänä
viranomaisena, joka voi hakemuksesta myöntää vapautuksen kiinteistön hulevesien
johtamisesta kunnan hulevesijärjestelmään, toimii Isonkyrön kunnan tekninen lautakunta.
Maankäyttö- ja rakennuslain 103 g §:n mukaiset rajakohdat osoittaa tekninen lautakunta.
Voimassa oleva vesihuoltolaki kieltää kiinteistöjen hulevesien johtamisen jätevesi
viemäriin. MRL 103 i § mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä
asemakaava-alueella ja MRL 103 h § kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön
hulevesijärjestelmästä sekä siihen kuuluvista laitteistoista ja rakennelmista.
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MRL 103 n § mukaan kunta voi periä kunnan hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Käyttötalouden menoissa
vuoden 2021 talousarviossa hulevesien hallintaan on varattu 14.000 € määräraha.
Lisäksi hulevesijärjestelmien rakentamiskustannuksia katetaan vuosittain päätettävillä investointimäärärahoilla.
Tekninen palvelualue on valmistellut Isonkyrön kunnan hulevesimääräyksen, jossa
määritellään kunnan hulevesiverkoston ja kiinteistön hulevesijärjestelmien rajapinnat
ja vastuut asemakaava-alueilla.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
1. liitteen mukaisen Isonkyrön kunnan hulevesimääräyksen hyväksymistä.
2. ettei Isonkyrön kunta määrää tässä vaiheessa asemakaava-alueella oleville kiinteistöille hulevesitaksaa
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 11.1.2021 § 8
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se:
1) hyväksyy liitteen mukaiset Isonkyrön kunnan hulevesimääräykset, ja
2) päättää, ettei Isonkyrön kunta määrää asemakaava-alueella oleville kiinteistöille
hulevesitaksaa.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Kunnanhallitus päättää palauttaa asian teknisen lautakunnan valmisteluun siten, että
valmistelussa huomioidaan seuraavat seikat:
- valmistelussa tutkitaan mahdollisuus tiivistää asiakirjaa
- määräyskohtaiset perustelut esitetään erillisessä asiakirjassa
- määräyksessä määritellään toimivaltaiset viranomaiset teknisen lautakunnan ja viranhaltijoiden osalta
- määräyksessä määritellään kiinteistönomistajan ja kunnan hulevesijärjestelmän rajakohta
- valmistelussa selvitetään kunnan kustannukset hulevesijärjestelmästä käyttötaloudessa sekä mistä ko. kustannukset koostuu.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Petri Hänninen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 18.17-18.45
_________

Tekn.ltk 9.3.2021 § 35
Isonkyrön kunnan tekninen palvelualue on valmistellut hulevesimääräyksiä kunnanhallituksen antamien huomioiden mukaisesti. ”Isonkyrön kunnan hulevesimääräys” asiakirja on tiivistynyt noin puoleen alkuperäisestä, sillä määräyskohtaiset perustelut
on nyt eriytetty omaksi asiakirjakseen.
Kunnan käyttötalouteen kohdistuvat kustannukset hulevesijärjestelmästä riippuvat
verkoston laajuudesta ja rakennustavasta; avo-ojista aiheutuu ruoppaustarpeita, kaivoihin pitää uusia kansia sekä tyhjätä sakkapesiä ja putkia mahdollisesti huuhdella.
Käyttötalouden menoissa vuoden 2021 talousarviossa hulevesien hallintaan on varattu 14.000 € määräraha. Hulevesiverkostojen rakentamiseksi ja kunnostamiseksi
Isonkyrön kunnan asemakaava-alueilla on laadittu alustava kustannusarvio, LIITE 1.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että:

PÄÄTÖS:

-

MRL 103 f §:n 2 momentin mukaisena kunnan määräämä toimivaltainen viranomainen on Isonkyrön kunnan tekninen lautakunta. Toimivallan siirtämiseen sovelletaan mitä kuntalaissa säädetään. Hallintopakkoa ja oikaisuvaatimusta koskevaa asiaa ei kuitenkaan saa siirtää viranhaltijan ratkaistavaksi

-

MRL 103 g §:n mukainen kiinteistönomistajan ja kunnan hulevesijärjestelmän rajakohta on pääsääntöisesti kiinteistöltä tulevan purkuputken pää (hulevesikaivo
tai avo-oja), kuitenkin aina vähintään kiinteistön raja. Kiinteistönomistaja vastaa
vesien johtamisesta rajakohtaan saakka ja tästä eteenpäin vastuu hulevesien
johtamisesta siirtyy kunnalle. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa perustelluista,
tapauskohtaisista syistä johtuen

-

liitteen mukaiset Isonkyrön kunnan hulevesimääräykset ja määräyskohtaiset perustelut hyväksytään

-

ettei Isonkyrön kunta määrää tässä vaiheessa asemakaava-alueella oleville kiinteistöille hulevesitaksaa

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 31,32,
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteentai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön tekninen lautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan
• oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 29,30,33,34,35
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: :31,32
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Otteen oikeaksi todistaa

